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বামষ িক প্রাথমিক মবদ্যালয় শুিামর (এমিএসমস) ২০২১ এর তথ্য সাংগ্রহ ফরি 

ফরি পূরদণর সািারণ মনদে িশনা: 

ক্রি সািারণ মনদে িশনা 

১ আিনার মবদ্যালদয়র তথ্য প্রাথমিক মশক্ষার সািমগ্রক উন্নয়ন িমরকল্পনা প্রণয়ন এবাং গদবষণার কাদজ ব্যবহৃত হদব মবিায় সঠিক তথ্য যত্ন সহকাদর, মনর্ভিলভাদব 

মলদে ছকটি পূরণ করদবন। 

২ ছদক সমন্নদবমশত করার পূদব ি তথ্যগুদলা প্রিান মশক্ষক মনদজ সাংগ্রহ করুন। মতমন অন্য একজন সহকারী মশক্ষদকর সহায়তায় এটি প্রথদি ফদ াকমি কদর সিমিল 

মেদয় পূরণ কদর যাচাই-বাছাইপূব িক মূলকমি পূরণ করদবন। বামিদত বদস সছদল-সিদয়দের মেদয় এ ফরি পূরণ করা যাদব না। 

৩ তথ্য সাংগ্রহ ফরি পূরণ করার পূদব ি প্রমতটি সেমণর সেমণমশক্ষদকর সাদথ আদলাচনাপূব িক সঠিক তথ্য ফরদি সমন্নদবশন করদত হদব। 

৪ অমত উৎসাহী হদয় সকাদনা ক্রদিই সকাদনা তথ্য অমতরমিত করা বা সগািন করা যাদব না। 

৫ সকান অস্পষ্টতা থাকদল ইউইও /এইউইও মকাংবা প্রাথমিক মশক্ষা অমিেপ্তদরর িমরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন মবভাদগর োময়ত্বপ্রাপ্ত কি িকত িাদের সাদথ কথা বলুন। 

৬ তথ্য সাংগ্রহ ছদকর প্রদতেকটি ঘর অবশ্যই পূরণ করদবন। সয ঘরটি আিনার মবদ্যালদয়র জন্য প্রদযাজে নয় সসোদন (0) অথবা ‘প্রদযাজে নয়‘ মলেদবন/মসদলক্ট 
করদবন। 

৭ EMIS সকাড : প্রাথমিক মশক্ষা অমিেপ্তদরর IMD (Information Management Division) সথদক িাঠাদনা সকাড সেদে EMIS (Education 

Management Information System) সকাড পূরণ করুন। GPS, NNPS, 1500 School and Experimental ব্যতীত নতুন প্রমতমিত 

মবদ্যালদয়র সক্ষদে উিদজলা মশক্ষা অমফস সথদক নতুন EMIS সকাড (৯ সাংখ্যার) প্রস্তুতপূব িক পূরণ করদত হদব। সয সকল মবদ্যালদয় ইদতাপূদব ি  EMIS সকাড 

সজনাদর  করা হদয়দছ সস সকল মবদ্যালদয় সকানক্রদিই নতুন সকাড সজনাদর  করা যাদব না। 

৮ নতুন জাতীয়করণকৃত মবদ্যালয়সমূদহর সক্ষদে মবদ্যালয় িরন সকাড অবশ্যই 99 দ্বারা পূরণ করদত হদব। 

৯ গ্রাি/ওয়াড ি : আিনার মবদ্যালয়টি গ্রাদি অবমিত হদল গ্রাদির নাি এবাং মসটি কদি িাদরশন/সিৌরসভায় অবমিত হদল ওয়াদড ির নাি/ নম্বর মলখুন । 

১০ মবদ্যালদয়র সগ্রড : আিনার মবদ্যালয়টি সয সগ্রদডর (এ/মব/মস/মড) তা সঠিকভাদব মলখুন (শুধু সরকামর ও নতুন জাতীয়করণকৃত প্রাথমিক মবদ্যালদয়র সক্ষদে 

সগ্রদডর নাি উদেে করদত হদব)। 

১১ সরমজদেশদনর সন : আিনার মবদ্যালয়টি জাতীয়করণকৃত, সবসরকামর মকাংবা মকন্ডার গাদ িন (সকমজ স্কুল) অথবা ইাংদরমজ ভাস িন স্কুল হদল এটি সয সাদল 

সরমজদেশন সিদয়দছ তা উদেে করুন। 

১২ জাতীয়করদণর সন : জাতীয়করণকৃত এবাং সরকামর প্রাথমিক মবদ্যালদয়র সক্ষদে জাতীয়করণ/সরকামরকরদণর সাল উদেে করুন। 

১৩ মবদ্যালদয়র অবিান : আিনার মবদ্যালয়টি সিৌরসভা/মসটি করদিাদরশন/উিদজলা/থানা/সজলা মকাংবা মবভাগীয় সেদর (HQ) অবমিত হদলই শহর অন্যথায়  গ্রাি 

মলখুন। 

১৪ মবদ্যালদয়র সযাগাদযাগ ব্যবিা : সযাগাদযাগ ব্যবিা  ভাদলা হদল সুগি এবাং সযাগাদযাগ ব্যবিা োরাি সযিন-সকান যানবাহন চদল না, সসোদন যাওয়ার জন্য সতিন 

সকান রাস্তা-ঘা  সনই মকাংবা যাওয়া-আসা কষ্টসাধ্য হদল দুগ িি এবাং খুবই কষ্টসাধ্য হদল অমত দুগ িি মলখুন। 

১৫ মবদ্যালদয়র সভৌদগামলক অবিান ঘদর : হাওর হদল ১, িাহািী হদল ২, উিকূলীয় হদল ৩, চর অঞ্চল হদল ৪, শহদরর বমস্ত হদল ৫, নেী তীরবমত ি/ভাঙন এলাকা 

হদল ৬, চা বাগান হদল ৭, সিতল হদল ৮, িাহািী চা বাগান হদল ৯, সীিান্ত এলাকা (বড িার সথদক ৫ মকমি এর িদধ্য) হদল ১০, দ্বীি এলাকা হদল ১১, দুগ িি 

হদল ১২, অমত দুগ িি হদল ১৩,  অন্যান্য হদল ১৪ মলখুন। 

অনলাইদন তথ্য প্রোদনর সািারণ মনদে িশনা: 

১ এমিএসমস-২০২১ তথ্য সাংগ্রহ ফরি (www.dpe.gov.bd <> প্রকাশনা <> ফরিসমূহ <> এমিএসমস-২০২১ তথ্য সাংগ্রহ ফরি) ঠিকানা সথদক 

ডাউনদলাডপূব িক মুদ্রণ/ফদ াকমি কদর হাড ি কমি পূরণ করা যাদব। 

২ বামষ িক প্রাথমিক মবদ্যালয় শুিামর (ই-তথ্য সাংগ্রহ) ফরি-এর অনলাইন িদ্ধমতদত তথ্য প্রোদনর জন্য http://www.dpe.gov.bd-সত  প্রদবশপূব িক 

অভেন্তরীণ ই-সসবার িদধ্য প্রাথমিক মবদ্যালয় ই-ব্যবিািনায় মিক কদর প্রদবশ করুন। 

৩ বামষ িক প্রাথমিক মবদ্যালয় শুিামর ফরি পূরদণর জন্য অবশ্যই প্রাথমিক মবদ্যালয় ই-ব্যবিািনায়-এ ব্যবহারকারী মহদসদব মনবমিত হদত হদব। যমে নতুন 

ব্যবহারকারী মহদসদব মনবমিত হদত চান তাহদল ব্যবহারকারী মনবিন  অাংশটি পূরণ করুন অথবা ইদতািদধ্যই প্রাথমিক মবদ্যালয় ই-ব্যবিািনায় মসদেদির 

ব্যবহারকারী মহদসদব মনবমিত হদয় থাদকন, তাহদল ব্যবহারকারী প্রদবশ অাংশটি পূরণ কদর মসদেদি প্রদবশ করুন। 

৪ ২০২১ সাদলর প্রাথমিক মবদ্যালয় শুিামর তথ্য প্রোদনর জন্য মূলিাতা/ডোশদবাড ি সথদক মবদ্যালয় শুিামর ২০২১ এ মিক করুন। মনবিনকৃত প্রাথমিক 

মবদ্যালয়সমূদহর তামলকা হদত আিনার মবদ্যালয়টি মনন িয় কদর শুিামর তথ্য প্রোন সম্পন্ন করুন অথবা মবদ্যালয় মনবিদনর জন্য নতুন মবদ্যালয় মনবিন  বা দন 

মিক কদর মবদ্যালদয়র অবিান প্রোন করুন অথবা EMIS সকাড এবাং মবদ্যালদয়র িরন প্রোন কদর প্রাপ্ত তামলকা হদত আিনার মবদ্যালয়টি মসদলক্ট করুন এবাং 

মবদ্যালদয়র সািারণ তথ্যাবমল প্রোন কদর মবদ্যালয় মনবিন সম্পন্ন করুন। 

৫ বামষ িক প্রাথমিক মবদ্যালয় শুিামর অনলাইদন পূরদণ সাহাদের জন্য প্রমতটি িাি/িাতায় প্রোনকৃত মনদে িশাবমল অনুসরণ করুন। 

৬ অনলাইন িদ্ধমতদত তথ্য প্রোদন সকান সিস্যা হদল, সিস্যাটির মবস্তামরত মলদে (সম্ভব হদল Screenshot সহ) ----------------------------- এ ই-সিইল 

সপ্ররণ করুন। 

 

ব্যবহারকারী নাি/ই-সিইল 

 

সয ই-সিইল ঠিকানা ব্যবহার কদর অনলাইন িদ্ধমতদত তথ্য তথ্য প্রোন করা হদয়দছ তা এোদন উদেে করুন। 

মবদ্যালয় এেকদসস সকাড 

          

প্রাথমিক মবদ্যালয় ই-ব্যবিািনা-এ আিনার মবদ্যালদয়র মনবিন সম্পন্ন করার ির ব্যবহারকারী ই-সিইদল প্রাপ্ত 

মবদ্যালয় এেকদসস সকাডটি এোদন মলখুন। 

 

১. মবদ্যালদয়র নাি ও ঠিকানা: 

মবদ্যালদয়র EMIS সকাড 
         

 

মবদ্যালদয়র িরন 
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wb‡ ©̀kbv মবদ্যালদয়র িরন  সকাW e¨envi Kiæb : GPS হদল ০১, নতুন জাতীয়করণকৃত মবদ্যালয় (NNPS) হদল ৯৯, RNGPS হদল ০২, NRNGPS/PPS 

(Private Primary School) হদল ০৩, িরীক্ষণ মবদ্যালয় হদল ০৪, ইবতদোয়ী িাদ্রাসা হদল ০৫, KG মবদ্যালয় হদল ০৬, NGO পূণ িাঙ্গ মবদ্যালয় হদল 

০৭, কমিউমনটি মবদ্যালয়  হদল ০৮, উচ্চ িাদ্রাসা সাংযুক্ত ইবদতোয়ী হদল ১০,  উচ্চ মবদ্যালয় সাংযুক্ত প্রাথমিক মবদ্যালয় হদল ১১, BRAC সসন্টার হদল ১২, রক্স 

(আনন্দ) স্কুল হদল ১৩, মশশু কল্যাণ মবদ্যালয় হদল ১৪, িসমজে মভমিক মশক্ষা সকন্দ্র হদল ১৫, িমন্দর মভমিক মশক্ষা সকন্দ্র হদল ১৬, সিাজ কল্যাণ মবদ্যালয় 

হদল ১৭, মুক ও বমির মবদ্যালয় হদল ১৮, অিদের মবদ্যালয় হদল  ১৯, চা-বাগান মবদ্যালয় হদল  ২০, কারাগার অভেন্তদরর মবদ্যালয় হদল ২১, অন্যান্য NGO-

সসন্টার হদল ২২, িাব িতে সজলা িমরষে িমরচামলত িািনা হদল ২৩, বমণ িত মবদ্যালয় বা সকন্দ্র ব্যমতত অন্যান্য মবদ্যালয় হদল ২৪, কওমি িাদ্রাসা হদল ২৫, 

১৫০০ নতুন সরকামর প্রাথমিক মবদ্যালয় হদল ২৬ ও সসদকন্ড চাি এডুদকশন হদল ২৭, প্রমতবমি মবদ্যালয় হদল ২৮ মলখুন। 

 

মবদ্যালদয়র 

নাি (সগদজ  

অনুযায়ী) 

বাাংলায়  

In English  

 

উিদজলা/থানা  ইউমনয়ন/সিৌরসভা  

গ্রাি/ওয়াড ি  িাোর  

 

 

২. মবদ্যালদয়র সািারণ তথ্যাবমল (wb‡Pi wb‡ ©̀kbv Abyhvqx †KvW e¨envi Kiæb Ges cÖ‡qvRbxq Z_¨ cÖ`vb Kiæb) 

প্রমতিার সন  সীিানা প্রাচীর আদছ মক (িাকা প্রাচীর/ নাই)  

জাতীয়করদণর সন  একই কোম্পাদস/ভবদন একামিক স্কুল িমরচামলত হয় মকনা 

(একই কোম্পাদস/ একই ভবদন n‡j, n¨vu / bv n‡j,  না) 

 

সরমজদেশন/মনবিদনর সন  মবদ্যালদয় প্রাক-প্রাথমিক সেমন চালু আদছ মক (হ্াাঁ/ না)  

মবদ্যালদয়র সভৌগমলক অবিান (১৫ নাং মনদে িশনা সেদে মলখুন)  প্রাক-প্রাথমিক িাসরুি কিিদক্ষ ২৫০ ব.ফু  মক (হ্াাঁ/ না)   

মবদ্যালদয়র অবিান (গ্রাি / শহর)  প্রাক-প্রাথমিক িাসরুি সডদকাদরদ ড মক (হ্াাঁ/ না)প্রাক-  

মবদ্যালদয়র সযাগাদযাগ ব্যবিা (সুগি/ দুগ িি/ অমত দুগ িি)   প্রাথমিক িাসরুি ০৪টি কণ িারসহ সডদকাদরদ ড মক (হ্াাঁ/ না)  

উিদজলা সের সথদক দুরত্ব (মকমি)  মবদুেৎ সাংদযাগ আদছ মক (আদছ / সসালার / নাই)  

মবদ্যালদয়র ভবন সমূহ মনজস্ব সম্পমিদত প্রমতমিত (হ্াাঁ/ না)  সেমণকদক্ষ মবদুেত সাংদযাগ আদছ মক (হ্াাঁ/ না)  

মবদ্যালয়টি আেয়দকন্দ্র কাি মবদ্যালয় মহদসদব মনমি িত মক (হ্াাঁ/ 

না) 

 

মবদ্যালদয়র ওয়াশব্লক মবদুেত সাংদযাগ আদছ মক (হ্াাঁ/ না) 
 

মবদ্যালয়টি িদডল স্কুল মক (হ্াাঁ/ না)  মনরািে িানীয় জদলর ব্যবিা আদছ মক (হ্াাঁ/ না)  

মবদ্যালদয়র সগ্রড মনি িারদণর বছর  মবদ্যালদয়  য়দল  (ওয়াশ ব্লক ব্যতীত) আদছ মক (হ্াাঁ/ না)  

মবদ্যালদয়র সগ্রড (এ/ মব/ মস/ মড/ প্রদযাজে নয়/ মনি িারণ হয়মন) 

??? 

 

মবদ্যালদয় ওয়াশ ব্লক মনমি িত হদয়দছ মক (মনমি িত/ মনি িাণািীন/ না) 
 

মশফ   সাংখ্যা (কতটি)  Early Warning কায িক্রি চালু আদছ মক (অমি মনব িািক, 

আবহাওয়া পূব িাভাস ইতোমে) 

 

মবদ্যালদয়র সহমশক্ষা কায িক্রি (সহমশক্ষা/ শুধু বালক/ শুধু 

বামলকা) 

 we`¨vj‡q AvBwmwU miÄvgvw` (B›Uvi‡bU,  †W·UeKw¤úDUvi, 

j¨vcUc , cÖ‡R±imn e¨env‡ii Ab¨vb¨ miÄgvw`) Av‡Q wK 

(হ্াাঁ/ না)  

 

মবদ্যালদয়র একাদডমিক কায িক্রি চালু আদছ মক (হ্াাঁ/ না)  মবদ্যালদয় সেলাধুলার সরিািামে আদছ মক না (হ্াাঁ/ না)  

মশেন িাধ্যি (বাাংলা/ ইাংদরমজ ভাস িন/ উভয়ই/ ইাংদরমজ 

মিমডয়াি) 

 

মবদ্যালয়টিদত স্কাউ /কাব কায িক্রি চালু আদছ মক (হ্াাঁ/ না) 

 

we`¨vjq †MU Av‡Q wK (n¨vu/bv)  কাব েদলর েক সাংখ্যা আদছ মক (হ্াাঁ/ না)   

মবদ্যালদয়র নাি ফলক আদছ মক (হ্াাঁ/ না)  ক্ষুদে ডাক্তার কায িক্রি চালু আদছ মক (হ্াাঁ/ না)  

মবদ্যালদয়র প্রিান সিদক মেক মনদে িশক ফলক আদছ মক (হ্াাঁ/ 

না) 

 

মুমক্তযুদ্ধ কণ িার আদছ মক (হ্াাঁ/ না) 

 

মবদ্যালদয়র নাদি সকান ব্যাাংক মহসাব চালু আদছ মক (হ্াাঁ/ না)   স্টুদডন্ট কাউমিল কায িক্রি িমরচামলত হয় মক (হ্াাঁ/ না)  

মবদ্যালয়টি মনমে িষ্ট সিদয় সসাশাল অমড  হয় মক (হ্াাঁ/ না)  ইদনাদভশন কায িক্রি চালু আদছ মক (হ্াাঁ/ না)  

মবদ্যালদয় অমি মনব িািক যন্ত্র আদছ মক (হ্াাঁ/ না)  সততা সোর আদছ মক (হ্াাঁ/ না)  

শহীে মিনার আদছ মক (হ্া /না)  িানবতার সেয়াল আদছ মক (হ্াাঁ/ না)  

বুক কণ িার আদছ মক (হ্াাঁ/ না)  বাংগবন্ধু কণ িার আদছ মক (হ্াাঁ/ না)  

মবদ্যালদয় ফােি এইড বক্স প্রদয়াজনীয় ঔষিসহ আদছ মক (হ্াাঁ/ 

না) 

 সগ্রড ১ - সগ্রড ৩ সত অনুদিামেত (এসআরএি) সািগ্রী আদছ মক 

(হ্াাঁ/ না) ??? 

 

প্রমতবমি মবদ্যালয় n‡j GwU  মনবমিত মক না (হ্াাঁ/ না)  wkÿv_x©Kj¨vY Kvh©µg ( †Ljva~jv, eBcov, †`qvwjKv 

cÖKvkbvmn wewfbœ Kvh©µg, webvg~‡j¨ cvV¨cy Í̄K weZiY, e„wË 

I Dce„wË cÖ`vb, cywóKi Lvevi cÖ`vb, AwffveK mfvmn 

Ab¨vb¨ Kvh©µg) Av‡Q wK (হ্াাঁ/ না) 

 

প্রমতবমি ও অটিমেক মশশুদের জন্য র োম্পসহ উিযুক্ত  য়দল   এসএিমস সভািমতর নাি:  
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আদছ মক (হ্াাঁ/ না) 

মবদ্যালয়টি মিি কায িক্রদির আওতার্ভক্ত মক (হ্াাঁ/ না)  এসএিমস সভািমতর মশক্ষাগত সযাগ্যতা (অষ্টি/ এসএসমস/ এইচএসমস/ মবএ 

(সিিান)/ এিএ (সিিান) 

মবদ্যালদয়র মভতদর ও বামহদর (ভাইরাস/ব্যাকদ মরয়ামুক্ত করদত) 

জীবানুনাশক ব্যবহার করা হয় মক না (হ্াাঁ/ না) 

 

প্রিান মশক্ষক িদে চলমত োময়ত্ব প্রাপ্ত মক না (হ্াাঁ/ না) 

 

মবদ্যালদয়র সিৌমলক তথ্য জনসম্মুদে প্রেমশ িত আদছ মক (হ্াাঁ/ 

না) 

 †KvwfW-19 cÖwZ‡ivaK DcKiY µq Kiv n‡qwQj wKbv (হ্াাঁ/ 

না) 

 

মবদ্যালদয়র সেলার িাঠ আদছ মক (হ্াাঁ/ না) 

  †KvwfW-19 Kvjxb we`¨vjq †Lvjvi c~e© cÖ ‘̄wZg~jK DcKiY 

µq I cÖ‡qvRbxq c`‡ÿc †bq n‡q‡Q wK (হ্াাঁ/ না) 

 

†gŠwjK cwi‡lev I myweav (my‡cq cvwb, c„_K m¨vwb‡Ukb 

Ges nvZ †avqvi mvevb I cvwb ) Av‡Q wK (n¨vu/bv)  

 

 

 

মবদ্যালদয়র  য়দলদ  মবদুেত সাংদযাগ আদছ মক (হ্াাঁ/ না)    

* উ ির হ্াাঁ হদল ১, না হদল ২ মলখুন Ges Ab¨vb¨ †ÿ‡Î cÖ‡qvRbxq Z_¨ w`b|   

 

3. মবদ্যালদয় সকান সকান সেমণদত িাঠোন করাদনা হয় (বমণ িত সেমণ চালু থাকদল হ্াাঁ n‡j  †KvW 1 অথবা না n‡j †KvW 2 মলখুন) : 

প্রাক-

প্রাথমিক 

বয়স-৪ 

প্রাক-

প্রাথমিক 

বয়স-৫ 

প্রথি সেমণ মদ্বতীয় সেমণ তৃতীয় সেমণ চতুথ ি সেমণ িঞ্চি সেমণ ষি সেমণ সপ্তি সেমণ অষ্টি সেমণ 

          

 

4. জলবায়ু িমরবত িন ও দুদয িাগ ব্যবিািনা সাংক্রান্ত তথ্য/মবদ্যালয়টি সকান িরদনর দুদয িাগ প্রবণ এলাকায় অবমিত? (সাংমিষ্ট ঘদর টিক মচহ্ন মেন/একামিক অিশন 

মনব িাচন করা যাদব) 

জদলাচ্ছাস সাইদিান বন্যা জলাবদ্ধতা লবনাক্ততা নেী ভাঙ্গন েরা প্রবণ ভূমিকম্প িাহাি িস 

সজায়ার-

ভা া 

অন্যান্য 

         
  

 

 

 

5. মবদ্যালদয়র ভূমির তথ্য: 

 

 

 

 

 

6. মবদ্যালদয়র ভবদনর তথ্য: 

ক্রি 

ভূমির 

িমরিাণ 

(শতাাংশ) 

সব িদশষ 

জমরি 

অনুযায়ী 

েমতয়ান 

নম্বর 

(BS) 

সব িদশষ 

জমরি 

অনুযায়ী 

োগ নম্বর 

েমলল 

নম্বর ও 

তামরে 

ভূমি 

োতার 

নাি 

ভূমি 

গ্রহীতার 

নাি 

হালনাগাে 

ভূমি 

উন্নয়ন কর 

িমরদশাি 

করা 

হদয়দছ  

(হ্াাঁ /না) 

নািজারী 

হদয়দছ 

মক না?  

(হ্াাঁ /না) 

নািজারী 

িামলকানা 

(নম্বর ও 

তামরে 

সহ) 

সমুেয় 

জমি 

েেদল 

আদছ মক? 

(হ্াাঁ /না) 

জমি 

সাংক্রান্ত 

সকান 

আিমি 

আদছ 

মক?  

(হ্াাঁ /না) 

হাই স্কুল 

সাংলি 

মবদ্যালদয় 

ভূমি 

সাংক্রান্ত 

সকাদনা 

জটিলতা 

আদছ মক?  

(হ্াাঁ / না) 

             

             

             

সিা  

ভবন 

সাংখ্যা 

ভবদনর 

নম্বর 

ভবনটি কত 

তলা মবমশষ্ট 

মনি িাদণর 

সন 

ভবনটি কত 

তলার  

মভমি মবমশষ্ট 

ভবদনর 

কক্ষ সাংখ্যা 

ভবদনর বত িিান 

অবিা (ভাদলা / 

মনি িাণািীন / 

জরাজীণ ি, সিরািত 

প্রদয়াজন / ঝ াঁমকপুণ ি 

জরুমর সিরািত 

প্রদয়াজন / 

িমরতেক্ত) 

সকান 

প্রকল্প/সপ্রাগ্রাদি 

মনমি িত হদয়দছ?  

(মিইমডমি-২ 

/মিইমডমি-৩ 

/মিইমডমি-৪ 

/অন্যান্য) 

মবদশষ চামহো 

সম্পন্ন মশশুদের 

জন্য র োম্প আদছ 

মক? (হ্াাঁ / না) 
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7. মবদ্যালদয়র কদক্ষর তথ্য: 

* কদক্ষর নম্বর এর সক্ষদে Serial Sequence Maintain করদত হদব (উোহরণ: যমে প্রথি ভবদনর কক্ষ সাংখ্যা সিা  ০৪টি হয় তাহদল মদ্বতীয় ভবদনর 

কদক্ষর Serial নম্বর ০৫ মেদয় শুরু করদত হদব)। উদেখ্য, মিঁমির মনদচ অবমিত অাংশটি মবদ্যালদয়র কক্ষ মহদসদব গণ্য করা যাদব না।  

* একটি ভবদনর কদক্ষর নম্বর ও ব্যবহার সশষ হদল িয িায়ক্রদি/িারাবামহকভাদব অন্য ভবদনর কদক্ষর নম্বর ও ব্যবহার মলেদত হদব। 

 

8. মবদ্যালদয়র স্যামনদ শন ব্যবিা (ওয়াশব্লক ব্যতীত): 

 

9. মবদ্যালদয়র ওয়াশব্লক ব্যবিা (মবদ্যালদয়র ওয়াশব্লক মনমি িত বলদত মনি িানকাজ সম্পন্ন পূব িক ব্যবহার উিদযাগী বুঝাদব): 

        

সিা  

কক্ষ 

সাংখ্যা 

ভবদনর 

নম্বর 

কক্ষ নম্বর 

কদক্ষর ব্যবহার  

(সেমণকক্ষ-১,  

প্রিান মশক্ষক/অমফস কক্ষ-২,  

সহকারী মশক্ষক কক্ষ-৩, লাইদেমর কক্ষ-৪, 

উিকরণ প্রেশ িন কক্ষ-৫,  

ভান্ডার বা সোর কক্ষ-৬,  

প্রাক-প্রাথমিক কক্ষ-৭, অন্যান্য কক্ষ-৮, 

শুধুিাে প্রিান মশক্ষক-৯) 

কদক্ষর 

দেঘ িে 

(ফু ) 

কদক্ষর 

প্রি 

(ফু ) 

মনি িাদণর 

িরন  

(িাকা / 

সসমিিাকা) 

মনি িাদণর 

সাল 

কদক্ষর বত িিান 

অবিা (ভাদলা / 

মনি িাণািীন / 

জরাজীণ ি, সিরািত 

প্রদয়াজন / 

ঝ াঁমকপুণ ি, জরুমর 

সিরািত প্রদয়াজন 

/ িমরতেক্ত) 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 য়দলদ র 

ক্রমিক 

নম্বর 

ব্যবহারকারী  

(বালক, বামলকা, বালক-বামলকা সযৌথ, 

সহ: মশক্ষক, প্রিান মশক্ষক, 

মশক্ষকদের সযৌথ, মবদশষ চামহো-

সম্পন্ন মশক্ষাথী) 

বত িিান অবিা  

(ভাদলা / মনি িাণািীন / 

জরাজীণ ি, সিরািত 

প্রদয়াজন / ঝ াঁমকপুণ ি 

জরুমর সিরািত প্রদয়াজন 

/ িমরতেক্ত) 

িমরষ্কারক 

দ্রব্যামে 

আদছ মক? 

(হ্াাঁ / না) 

Hand-
Wash/সাবান/ 

হারমিক/মফনাইল  

ব্যবহার করা হয় 

মক না ?  

(হ্াাঁ / না) 

 য়দলদ  

িামনর 

সরবরাহ 

(আদছ / 

নাই) 

 য়দল  সকান প্রকদল্পর 

আওতায় মনমি িত 

(মিইমডমি-২ / মিইমডমি-

৩ / মিইমডমি-৪ / 

অন্যান্য) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

ওয়াশ 

ব্লদকর 

মনি িাদণর 

সাল 

ব্যবহারকারী  

(বালক, বামলকা, পুরুষ 

বত িিান অবিা  

(ভাদলা / মনি িাণািীন / 

ওয়াশ ব্লক 

মশক্ষাথী কতৃিক 

িমরষ্কারক 

দ্রব্যামে আদছ 

 য়দলদ  

িামনর 

Hand 
washing/ সাবান 
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10. মবদ্যালদয়র িানীয় জদলর ব্যবিা: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. আসবাবিে 

আসবাবিদের তথ্য 

আসবাবিদের িরন 

ব্যবহার 

উিদযাগী 

সিরািত 

সযাগ্য 

ব্যবহার 

অনুদিাদযাগী 

সচয়ার    

স মবল    

হাই-সবঞ্চ    

সলা-সবঞ্চ    

ব্লাক চকদবাড ি    

* আসবাবিদের িরন অনুযায়ী কতটি আসবাবিে আদছ তার সাংখ্যা উদেে  

   করদত হদব। 

আসবাবিদের িরন 

ব্যবহার 

উিদযাগী 

সিরািত 

সযাগ্য 

ব্যবহার 

অনুদিাদযাগী 

সহায়াই /িাক িারদবাড ি    

পুশমিনদবাড ি    

আলমিরা    

ফোন (স মবল ও মসমলাং সহ)    

বুক সসলফ    

ফাইল সকমবদন     

সাংখ্যা মশক্ষক, িমহলা মশক্ষক, 

মবদশষ চামহো সম্পন্ন 

মশক্ষাথী) 

জরাজীণ ি, সিরািত প্রদয়াজন/ 

িমরতেক্ত) 

ব্যবহত হদচ্ছ 

মক?  

(হ্াাঁ / না) 

মক? (হ্াাঁ / না) সরবরাহ 

(আদছ / নাই) 

আদছ মক না?  

(হ্াাঁ / না) 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

মবদ্যালদয় মনরািে ও মবশুদ্ধ 

োবার িামনর উৎস 

উৎদসর বত িিান অবিা 

(ভাদলা, সিা ামুটি, োরাি, 

েনন/মনি িাণ চলিান, 

িমরতেক্ত) 

সিরািত / 

সাংস্কারদযাগ্য  

(হ্াাঁ / না / 

প্রদযাজে নয়) 

নলকূদির সক্ষদে 

(আদস িমনকমুক্ত, 

আদস িমনকযুক্ত, 

আদস িমনকদূষণ 

এলাকা অথবা 

িরীক্ষা করা হয়মন) 

সকান প্রকদল্পর 

আওতায় 

মনমি িত 

(মিইমডমি-২, 

মিইমডমি-৩, 

মিইমডমি-৪, 

অন্যান্য) 

ইদকালাই 

স ে করা 

হদয়দছ মক না 

(হ্াাঁ / না) 

নলকূদির িামনদত 

লবনাক্ততা-১  

আয়রণ-২,  

না থাকদল-০ 

মলখুন 

সরবরাহ বা সাপ্লাই       

নলকূি       

মফল্টার       

অন্যান্য       
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অন্যান্য (mvs¯‹…wZK Kg©KvÛ 

সরিাি) (হারিমনয়াি, 

তবলা, মিয়াদনা ইতোমে) 

   

 †Ljvayjvi miÄvg  (†Kivg 

†evW©, dzUej Ab¨vb¨) 

   

 

 

12. মবদ্যালদয়র তথ্য প্রযুমক্ত, িামল্টমিমডয়া ও অন্যান্য তথ্য: 

 

আদছ মক না? 

(হ্াাঁ-১ / না 

হদল-২ 

মলখুন) 

প্রাপ্ত সিা  

সাংখ্যা মলখুন 

প্রামশঅ 

ব্যতীত 

অন্যান্য উৎস 

সথদক প্রাপ্ত 

সাংখ্যা মলখুন 

অচল 

থাকদল 

(সাংখ্যা 

মলখুন) 

মবদ্যালদয়র জন্য কমম্পউ ার/সডস্ক ি     

মবদ্যালদয়র জন্য ল্যাি ি     

ইন্টারনদ  সাংদযাগদর িরন (েডব্যান্ড-১/ওয়াই ফাই-২/িদডি-৩/ব্যবিা না থাকদল-৪ মলখুন)  

প্রদযাজে নয় প্রদযাজে নয় প্রদযাজে নয় 

তথ্যপ্রযুমক্ত ব্যবহাদর সক্ষি মশক্ষক আদছ মক  

সডস্ক ি / ল্যাি ি মশেন-মশোদনা কাদজ ব্যবহৃত হয় মক  

ইন্টারদন  মশেন-মশোদনা কাদজ ব্যবহৃত হয় মক  

মবদ্যালদয়র সেণমকদক্ষ িাল্টমিমডয়া ব্যবহার হয় মক  

িাল্টমিমডয়া সবসড িাসরুি আদছ মক*  

িাল্টমিমডয়া ইন্টারএকটিভ িাসরুি আদছ মক**  

সাউন্ড মসদেি আদছ মক  

মশেন-মশোদনা কাদজ ইদলকমিক মডভাইস ব্যবহৃত হয় মক না  

* িামল্টমিমডয়া সবসড িাসরুি বলদত িামল্টমিমডয়া ব্যবহার উিদযাগী কদর কক্ষটি সডদভলি ও সডদকাদরশন করা হদয়দছ মক না। 

** িামল্টমিমডয়া ইন্টারএকটিভ িাসরুি বলদত ঐ িাসরুদি িামল্টমিমডয়া ব্যবহার করদত দবদুেমতক সাংদযাগসহ প্রদয়াজনীয় লমজমেক সাদিা ি আদছ মক না। 

 

১3. মবদ্যালয় ব্যবিািনা কমিটি 

মবদ্যালয় ব্যবিািনা কমিটি (এসএিমস) 

সয মবষদয় তথ্য মেদত হদব সকাড/সাংখ্যা 

মবদ্যালদয় এসএিমস গঠিত হদয়দছ মক?  

(হ্াাঁ-১ / এডহক-২ / িমগত-৩ / না-৪) 

 

বত িিাদন এসএিমসর পুরুষ সেস্য কতজন?  

বত িিাদন এসএিমসর িমহলা সদ্স্স্য কতজন?  

২০২০ সাদল এসএিমসর কতটি সভা হদয়দছ?  

 

 ১4. সািামজক উদ্বদু্ধকরণ সভা ও মিটিএ সাংক্রান্ত তথ্য 

সািামজক উদ্বদু্ধকরণ সভা  

(২০২০ সাদলর ি িাচ সথদক ২০২১ সাদলর সফব্রুয়ামর িযন্ত) 

সন সয মবষদয় তথ্য মেদত হদব সাংখ্যা 

২০২০ 

িা সিাদবদশর সাংখ্যা  

অমভভাবক সিাদবদশর সাংখ্যা  

উঠান দবঠক সাংখ্যা  

র োমল সাংখ্যা  

সহাি মভমজ  সাংখ্যা  

২০২০ 

মশক্ষক অমভভাবক  সমিমত (মিটিএ) আদছ 

মক 

 

২০২০ সাদল মিটিএ কতটি সভা হদয়দছ?  
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১5. মশক্ষাথী সাংক্রান্ত: প্রাক-প্রাথমিক সেমণ: 

জন্মসাল মভমিক ভমত িকৃত মশক্ষাথীর সাংখ্যা 

(২০২১ সাদলর ২৮ সফব্রুয়ামর িয িন্ত ভমত ি সরমজোর সেদে মশক্ষাথীর তথ্য 

মেন) 

জন্মসাল মভমিক বয়স 

(২৮ সফব্রুয়ামর ২০২১-সত 

বয়স) 

বালক বামলকা সিা * 

২০১৬ (৪ বছর+)    

২০১৫ (৫ বছর+)    

২০১৪ (৬ বছর+)    

২০১৩ (৭ বছর+)    

মনি িামরত বয়দসর বাইদর**    

সব িদিা     

* জন্মসাল মভমিক ভমত িকৃত সিা  মশক্ষাথীর সাংখ্যা এর সাদথ ২০২১ সাদলর 

সেমণমভমিক মশক্ষাথীর সাংখ্যা সিা  মশক্ষাথী সাংখ্যা অবশ্যই সিান হদত 

হদব 

** মনি িামরত বয়দসর (under/over aged)  বাইদর সকান মশক্ষাথী 
থাকদল এই ঘদর মলখুন। 

 

ভমত িকৃত উিজামত/ক্ষুদ্র নৃ-সগািী মশক্ষাথীর সাংখ্যা 

উিজামত/ক্ষুদ্র নৃ-সগািীর িরন বালক বামলকা সিা  

চাকিা    

িারিা    

মেপুরা    

গাদরা    

সাাঁওতাল    

িমনপুমর    

সােমর (ওরাও)    

অন্যান্য    

 

২০২১ সাদল একই সেমণদত অধ্যয়ন/পুনরাবৃমি 

(২০২০ সাদলর মশক্ষাথীদের িদধ্য কতজন একই সেমণদত 

অধ্যয়ন/পুনরাবৃমি করদছ) 

মশক্ষাথীর িরন বালক বামলকা সিা  

একই সেমণদত 

অধ্যয়ন/পুনরাবৃমি 

   

 
 

 সেমণমভমিক মশক্ষাথীর সাংখ্যা 

(২০২০ সাদলর মডদসম্বর ও ২০২১ সাদলর ২৮ সফব্রুয়ামর িয িন্ত 

ভমত ি/হামজরা সরমজোর সেদে তথ্য মেন) 

সাল বালক বামলকা সিা  

২০২০    

২০২১*    

 

ভমত িকৃত মবদশষ চামহো সম্পন্ন মশক্ষাথীর সাংখ্যা 

মবদশষ চামহোর িরন বালক বামলকা সিা  

শারীমরক    

ক্ষীণদৃমষ্ট    

ক্ষীণেবণ    

বাকপ্রমতবমি    

বুে মিবৃমিক    

অটিমেক    

অন্যান্য    

* মবদশষ চামহো সম্পন্ন মশশুর িরন মনণ িয় িদ্ধমত : 

শারীমরক : সািারণত সয সব মশশুর হাত-িা বা শরীদরর অন্য সকাদনা অঙ্গ-

প্রতেঙ্গ সযদকান প্রকার মবকলাঙ্গ, হাত-িা মবহীন মকাংবা চলাচদল অসুমবিা হয় 

এরূি মশশু। 

ক্ষীণদৃমষ্ট : চশিার সাহাদেও যাদের দৃমষ্ট স্বাভামবক নয়, যারা মুেিন্ডদলর 

কাদছ বই মনদয় িিার সচষ্টা কদর, যাদের িমরস্কারভাদব মলেদত অসুমবিা হয় 

এরূি মশশু। 

ক্ষীণেবণ : যারা স্বাভামবক স্বরিাোয় কথা বুঝদত বা উিলমি করদত িাদর 

না, যারা শদের িদধ্য িাথ িকে বুঝদত িাদর না, যারা কাদনর মিছদন হাত 

সরদে সশানার সচষ্টা কদর এরূি মশশু। 

বাকপ্রমতবিী : যারা স্বাভামবক কথা বলদত িাদর না, যারা জিতা মনদয় কথা 

বদল, কন্ঠস্বদর সিস্যা থাকার কারদণ যারা কথা বুঝাদত িাদর না বা বুঝাদত 

কষ্ট হয়, কথা বলার সিয় যাদের মুেভমঙ্গর মবকৃমত সেো সেয়, কথার িাধ্যদি 

যারা অদন্যর সাদথ সযাগাদযাগ িািন করদত িাদর না এরূি মশশু।  

বুমদ্ধবৃমিক : কথাবাত িায় সবাকা-সবাকা ভাব, ভীতু স্বভাদবর, স্বরণশমক্ত 

অদিক্ষাকৃত কি, সকাদনা কথা এক বার বা দুই বার বলদল বুঝদত িাদর না 

বা বুঝদত অদনক সিয় লাদগ, মকছু মকছু কাজ করদত িারাবামহকতা রক্ষা 

করদত িাদর না, খুব মিল আদছ এিন সকাদনা মবষয় সহদজ িাথ িকে মনণ িয় 

করদত িাদর না এরূি মশশু। 

অটিমেক : অটিমেক মশশুরা নাি িদর ডাকদল সািা সেয় না। ভাষার 

ব্যবহার সঠিকভাদব করদত িাদর না। নতুন মকছু সিদল উচ্ছ্বাস প্রকাশ কদর 

না। এরা মবদশষ িরদনর আচরণ বার বার করদত থাদক। 

অন্যান্য : উদেমেত ছয় িরদনর মবদশষ চামহো সম্পন্ন মশশু ছািা অন্য সকাদনা 

িরদনর মবদশষ চামহো সম্পন্ন মশশু আিনার মবদ্যালদয় ভমত ি হদল তা এই ঘদর 

মলেদত হদব। 

 

মশক্ষাথীদের গি উিমিমতর শতকরা (%) হার 

(প্রমতটি ঘর আলাো আলাোভাদব পূরণ করদত হদব) 

িাস বালক বামলকা গি 

এমপ্রল ২০২০    

অদক্টাবর ২০২০    

 

সেমণমভমিক (সসকশনমভমিক) শাোর তথ্য 

শাো বালক বামলকা সযৌথ 

শাোর (সসকশন) সাংখ্যা    
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১6. মশক্ষাথী সাংক্রান্ত: প্রথি সেমণ: 

জন্মসাল মভমিক ভমত িকৃত মশক্ষাথীর সাংখ্যা 

(২০২১ সাদলর ২৮ সফব্রুয়ামর িয িন্ত ভমত ি সরমজোর সেদে মশক্ষাথীর তথ্য 

ে ন) 

জন্মসাল মভমিক বয়স 

(২৮ সফব্রুয়ামর ২০২১-সত 

বয়স) 

বালক বামলকা সিা * 

২০১৫ (৫ বছর+)    

২০১৪ (৬ বছর+)    

২০১৩ (৭ বছর+)    

২০১২ (৮ বছর+)    

২০১১ (৯ বছর+)    

২০১০ (১০ বছর+)    

২০০৯ (১১ বছর+)    

মনি িামরত বয়দসর বাইদর**    

সব িদিা     

* জন্মসাল মভমিক ভমত িকৃত সিা  মশক্ষাথীর সাংখ্যা এর সাদথ ২০২১ সাদলর 

সেমণমভমিক মশক্ষাথীর সাংখ্যা সিা  মশক্ষাথী সাংখ্যা অবশ্যই সিান হদত 

হদব 

** মনি িামরত বয়দসর (under/over aged)  বাইদর সকান মশক্ষাথী 

থাকদল এই ঘদর মলখুন। 

 

ভমত িকৃত উিজামত/ক্ষুদ্র নৃ-সগািী মশক্ষাথীর স খ্যা 

উিজামত/ক্ষুদ্র নৃ-সগািীর িরন বালক বামলকা সিা  

চাকিা    

িারিা    

মেপুরা    

গাদরা    

সাাঁওতাল    

িমনপুমর    

সােমর (ওরাও)    

অন্যান্য    

 

২০২১ সাদল একই সেমণদত অধ্যয়ন/পুনরাবৃমি 

(২০২০ সাদলর মশক্ষাথীদের িদধ্য কতজন একই সেমণদত 

অধ্যয়ন/পুনরাব মি করদছ) 

মশক্ষাথীর িরন বালক বামলকা সিা  

একই সেমণদত 

অধ্যয়ন/পুনরাবৃমি 

   

 

প্রাক-প্রাথমিক সেমণ সিাপ্ত কদর ১ি সেমণদত ভমত িকৃত মশক্ষাথীর সাংখ্যা 

(২০২০ সাদলর ২৮ সফব্রুয়ামর িয িন্ত) 

মশক্ষাথীর িরন বালক বামলকা সিা  

এ মবদ্যালদয় সেমণ সিাপ্তকারী    

অন্য মবদ্যাদলদয় সেমণ 

সিাপ্তকারী 

   

সরাসমর ১ি সেমণদত ভমত িকৃত    

 

 সেমণমভমিক মশক্ষাথীর সাংখ্যা 

(২০২০ সাদলর মডদসম্বর ও ২০২১ সাদলর ২৮ সফব্রুয়ামর িয িন্ত 

ভমত ি/হামজরা সরমজোর সেদে তথ্য মেন) 

সাল বালক বামলকা সিা  

২০২০    

২০২১*    

 

ভমত িকৃত ম দশষ চামহো সম্পন্ন মশক্ষাথীর সাংখ্যা 

মবদশষ চামহোর িরন বালক বামলকা সিা  

শারীমরক    

ক্ষীণদৃমষ্ট    

ক্ষীণেবণ    

বাকপ্রমতবমি    

বুমদ্ধবৃমিক    

অটিমেক    

অন্যান্য    

* মবদশষ চামহো সম্পন্ন মশশুর িরন মনণ িয় িদ্ধমত : 

শারীমরক : সািারণত সয সব মশশুর হাত-িা বা শরীদরর অন্য সকাদনা অঙ্গ-

প্রতেঙ্গ সযদকান প্রকার মবকলাঙ্গ, হাত-িা মবহীন মকাংবা চলাচদল অসুমবিা হয় 

এরূি মশশু। 

ক্ষীণদৃমষ্ট : চশিার সাহাদেও যাদের দৃমষ্ট স্বাভামবক নয়, যারা মুেিন্ডদলর 

কাদছ বই মনদয় িিার সচষ্টা কদর, যাদের িমরস্কারভাদব মলেদত অসুমবিা হয় 

এরূি মশশু। 

ক্ষীণেবণ : যারা স্বাভামবক স্বরিাোয় কথা বুঝদত বা উিলমি করদত িাদর 

না, যারা শদের িদধ্য িাথ িকে বুঝদত িাদর না, যারা কাদনর মিছদন হাত 

সরদে সশানার সচষ্টা কদর এরূি মশশু। 

বাকপ্রমতবিী : যারা স্বাভামবক কথা বলদত িাদর না, যারা জিতা মনদয় কথা 

বদল, কন্ঠস্বদর সিস্যা থাকার কারদণ যারা কথা বুঝাদত িাদর না বা বুঝাদত 

কষ্ট হয়, কথা বলার সিয় যাদের মুেভমঙ্গর মবকৃমত সেো সেয়, কথার িাধ্যদি 

যারা অদন্যর সাদথ সযাগাদযাগ িািন করদত িাদর না এরূি মশশু।  

বুমদ্ধবৃমিক : কথাবাত িায় সবাকা-সবাকা ভাব, ভীতু স্বভাদবর, স্বরণশমক্ত 

অদিক্ষাকৃত কি, সকাদনা কথা এক বার বা দুই বার বলদল বুঝদত িাদর না 

বা বুঝদত অদনক সিয় লাদগ, মকছু মকছু কাজ করদত িারাবামহকতা রক্ষা 

করদত িাদর না, খুব মিল আদছ এিন সকাদনা মবষয় সহদজ িাথ িকে মনণ িয় 

করদত িাদর না এরূি মশশু। 

অটিমেক : অটিমেক মশশুরা নাি িদর ডাকদল সািা সেয় না। ভাষার 

ব্যবহার সঠিকভাদব করদত িাদর না। নতুন মকছু সিদল উচ্ছ্বাস প্রকাশ কদর 

না। এরা মবদশষ িরদনর আচরণ বার বার করদত থাদক। 

অন্যান্য : উদেমেত ছয় িরদনর মবদশষ চামহো সম্পন্ন মশশু ছািা অন্য সকাদনা 

িরদনর মবদশষ চামহো সম্পন্ন মশশু আিনার মবদ্যালদয় ভমত ি হদল তা এই ঘদর 

মলেদত হদব। 

 

মশক্ষাথীদের গি উিমিমতর শতকরা (%) হার 

(প্রমতটি ঘর আলাো আলাোভাদব পূরণ করদত হদব) 

িাস বালক বামলকা গি 

এমপ্রল ২০২০    

অদক্টাবর ২০২০    

 

সেমণমভমিক (সসকশনমভমিক) শাোর তথ্য 

শাো বালক বামলকা সযৌথ 

শাোর (সসকশন) সাংখ্যা    
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১7. মশক্ষাথী সাংক্রান্ত: মদ্বতীয় সেমণ: 

জন্মসাল মভমিক ভমত িকৃত মশক্ষাথীর সাংখ্যা 

(২০২১ সাদলর ২৮ সফব্রুয়ামর িয িন্ত ভমত ি সরমজোর সেদে মশক্ষাথীর তথ্য 

মেন) 

জন্মসাল মভমিক বয়স 

(২৮ সফব্রুয়ামর ২০২১-সত 

বয়স) 

বালক বামলকা সিা * 

২০১৪ (৬ বছর+)    

২০১৩ (৭ বছর+)    

২০১২ (৮ বছর+)    

২০১১ (৯ বছর+)    

২০১০ (১০ বছর+)    

২০০৯ (১১ বছর+)    

২০০৮ (১২ বছর+)    

মনি িামরত বয়দসর বাইদর**    

সব িদিা     

* জন্মসাল মভমিক ভমত িকৃত সিা  মশক্ষাথীর সাংখ্যা এর সাদথ ২০২১ সাদলর 

সেমণমভমিক মশক্ষাথীর সাংখ্যা সিা  মশক্ষাথী সাংখ্যা অবশ্যই সিান হদত 

হদব 

** মনি িামরত বয়দসর (under/over aged)  বাইদর সকান মশক্ষাথী 

থাকদল এই ঘদর মলখুন। 

 

ভমত িকৃত উিজামত/ক্ষুদ্র নৃ-সগািী মশক্ষাথীর সাংখ্যা 

উিজামত/ক্ষুদ্র নৃ-সগািীর িরন বালক বামলকা সিা  

চাকিা    

িারিা    

মেপুরা    

গাদরা    

সাাঁওতাল    

িমনপুমর    

সােমর (ওরাও)    

অন্যান্য    

 

২০২১ সাদল একই সেমণদত অধ্যয়ন/পুনরাবৃমি 

(২০২০ সাদলর মশক্ষাথীদের িদধ্য কতজন একই সেমণদত 

অধ্যয়ন/পুনরাবৃমি করদছ) 

মশক্ষাথীর িরন বালক বামলকা সিা  

একই সেমণদত 

অধ্যয়ন/পুনরাবৃমি 

   

 
 

 সেমণমভমিক মশক্ষাথীর সাংখ্যা 

(২০২০ সাদলর মডদসম্বর ও ২০২১ সাদলর ২৮ সফব্রুয়ামর িয িন্ত 

ভমত ি/হামজরা সরমজোর সেদে তথ্য মেন) 

সাল বালক বামলকা সিা  

২০২০    

২০২১*    

 

ভমত িকৃত মবদশষ চামহো সম্পন্ন মশক্ষাথীর সাংখ্যা 

মবদশষ চামহোর িরন বালক বামলকা সিা  

শারীমরক    

ক্ষীণদৃমষ্ট    

ক্ষীণেবণ    

বাকপ্রমতবমি    

বুমদ্ধবৃমিক    

অটিমেক    

অন্যান্য    

* মবদশষ চামহো সম্পন্ন মশশুর িরন মনণ িয় িদ্ধমত : 

শারীমরক : সািারণত সয সব মশশুর হাত-িা বা শরীদরর অন্য সকাদনা অঙ্গ-

প্রতেঙ্গ সযদকান প্রকার মবকলাঙ্গ, হাত-িা মবহীন মকাংবা চলাচদল অসুমবিা হয় 

এরূি মশশু। 

ক্ষীণদৃমষ্ট : চশিার সাহাদেও যাদের দৃমষ্ট স্বাভামবক নয়, যারা মুেিন্ডদলর 

কাদছ বই মনদয় িিার সচষ্টা কদর, যাদের িমরস্কারভাদব মলেদত অসুমবিা হয় 

এরূি মশশু। 

ক্ষীণেবণ : যারা স্বাভামবক স্বরিাোয় কথা বুঝদত বা উিলমি করদত িাদর 

না, যারা শদের িদধ্য িাথ িকে বুঝদত িাদর না, যারা কাদনর মিছদন হাত 

সরদে সশানার সচষ্টা কদর এরূি মশশু। 

বাকপ্রমতবিী : যারা স্বাভামবক কথা বলদত িাদর না, যারা জিতা মনদয় কথা 

বদল, কন্ঠস্বদর সিস্যা থাকার কারদণ যারা কথা বুঝাদত িাদর না বা বুঝাদত 

কষ্ট হয়, কথা বলার সিয় যাদের মুেভমঙ্গর মবকৃমত সেো সেয়, কথার িাধ্যদি 

যারা অদন্যর সাদথ সযাগাদযাগ িািন করদত িাদর না এরূি মশশু।  

বুমদ্ধবৃমিক : কথাবাত িায় সবাকা-সবাকা ভাব, ভীতু স্বভাদবর, স্বরণশমক্ত 

অদিক্ষাকৃত কি, সকাদনা কথা এক বার বা দুই বার বলদল বুঝদত িাদর না 

বা বুঝদত অদনক সিয় লাদগ, মকছু মকছু কাজ করদত িারাবামহকতা রক্ষা 

করদত িাদর না, খুব মিল আদছ এিন সকাদনা মবষয় সহদজ িাথ িকে মনণ িয় 

করদত িাদর না এরূি মশশু। 

অটিমেক : অটিমেক মশশুরা নাি িদর ডাকদল সািা সেয় না। ভাষার 

ব্যবহার সঠিকভাদব করদত িাদর না। নতুন মকছু সিদল উচ্ছ্বাস প্রকাশ কদর 

না। এরা মবদশষ িরদনর আচরণ বার বার করদত থাদক। 

অন্যান্য : উদেমেত ছয় িরদনর মবদশষ চামহো সম্পন্ন মশশু ছািা অন্য সকাদনা 

িরদনর মবদশষ চামহো সম্পন্ন মশশু আিনার মবদ্যালদয় ভমত ি হদল তা এই ঘদর 

মলেদত হদব। 

 

মশক্ষাথীদের গি উিমিমতর শতকরা (%) হার 

(প্রমতটি ঘর আলাো আলাোভাদব পূরণ করদত হদব) 

িাস বালক বামলকা গি 

এমপ্রল ২০২০    

অদক্টাবর ২০২০    

 

সেমণমভমিক (সসকশনমভমিক) শাোর তথ্য 

শাো বালক বামলকা সযৌথ 

শাোর (সসকশন) সাংখ্যা    
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১8. মশক্ষাথী সাংক্রান্ত: তৃতীয় সেমণ: 

জন্মসাল মভমিক ভমত িকৃত মশক্ষাথীর সাংখ্যা 

(২০২১ সাদলর ২৮ সফব্রুয়ামর িয িন্ত ভমত ি সরমজোর সেদে মশক্ষাথীর তথ্য 

মেন) 

জন্মসাল মভমিক বয়স 

(২৮ সফব্রুয়ামর ২০২১-সত 

বয়স) 

বালক বামলকা সিা * 

২০১৩ (৭ বছর+)    

২০১২ (৮ বছর+)    

২০১১ (৯ বছর+)    

২০১০ (১০ বছর+)    

২০০৯ (১১ বছর+)    

২০০৮ (১২ বছর+)    

২০০৭ (১৩ বছর+)    

মনি িামরত বয়দসর বাইদর**    

সব িদিা     

* জন্মসাল মভমিক ভমত িকৃত সিা  মশক্ষাথীর সাংখ্যা এর সাদথ ২০২১ সাদলর 

সেমণমভমিক মশক্ষাথীর সাংখ্যা সিা  মশক্ষাথী সাংখ্যা অবশ্যই সিান হদত 

হদব 

** মনি িামরত বয়দসর (under/over aged)  বাইদর সকান মশক্ষাথী 

থাকদল এই ঘদর মলখুন। 

 

ভমত িকৃত উিজামত/ক্ষুদ্র নৃ-সগািী মশক্ষাথীর সাংখ্যা 

উিজামত/ক্ষুদ্র নৃ-সগািীর িরন বালক বামলকা সিা  

চাকিা    

িারিা    

মেপুরা    

গাদরা    

সাাঁওতাল    

িমনপুমর    

সােমর (ওরাও)    

অন্যান্য    

 

২০২১ সাদল একই সেমণদত অধ্যয়ন/পুনরাবৃমি 

(২০২০ সাদলর মশক্ষাথীদের িদধ্য কতজন একই সেমণদত 

অধ্যয়ন/পুনরাবৃমি করদছ) 

মশক্ষাথীর িরন বালক বামলকা সিা  

একই সেমণদত 

অধ্যয়ন/পুনরাবৃমি 

   

 
 

 সেমণমভমিক মশক্ষাথীর সাংখ্যা 

(২০২০ সাদলর মডদসম্বর ও ২০২১ সাদলর ২৮ সফব্রুয়ামর িয িন্ত 

ভমত ি/হামজরা সরমজোর সেদে তথ্য মেন) 

সাল বালক বামলকা সিা  

২০২০    

২০২১*    

 

ভমত িকৃত মবদশষ চামহো সম্পন্ন মশক্ষাথীর সাংখ্যা 

মবদশষ চামহোর িরন বালক বামলকা সিা  

শারীমরক    

ক্ষীণদৃমষ্ট    

ক্ষীণেবণ    

বাকপ্রমতবমি    

বুমদ্ধবৃমিক    

অটিমেক    

অন্যান্য    

* মবদশষ চামহো সম্পন্ন মশশুর িরন মনণ িয় িদ্ধমত : 

শারীমরক : সািারণত সয সব মশশুর হাত-িা বা শরীদরর অন্য সকাদনা অঙ্গ-

প্রতেঙ্গ সযদকান প্রকার মবকলাঙ্গ, হাত-িা মবহীন মকাংবা চলাচদল অসুমবিা হয় 

এরূি মশশু। 

ক্ষীণদৃমষ্ট : চশিার সাহাদেও যাদের দৃমষ্ট স্বাভামবক নয়, যারা মুেিন্ডদলর 

কাদছ বই মনদয় িিার সচষ্টা কদর, যাদের িমরস্কারভাদব মলেদত অসুমবিা হয় 

এরূি মশশু। 

ক্ষীণেবণ : যারা স্বাভামবক স্বরিাোয় কথা বুঝদত বা উিলমি করদত িাদর 

না, যারা শদের িদধ্য িাথ িকে বুঝদত িাদর না, যারা কাদনর মিছদন হাত 

সরদে সশানার সচষ্টা কদর এরূি মশশু। 

বাকপ্রমতবিী : যারা স্বাভামবক কথা বলদত িাদর না, যারা জিতা মনদয় কথা 

বদল, কন্ঠস্বদর সিস্যা থাকার কারদণ যারা কথা বুঝাদত িাদর না বা বুঝাদত 

কষ্ট হয়, কথা বলার সিয় যাদের মুেভমঙ্গর মবকৃমত সেো সেয়, কথার িাধ্যদি 

যারা অদন্যর সাদথ সযাগাদযাগ িািন করদত িাদর না এরূি মশশু।  

বুমদ্ধবৃমিক : কথাবাত িায় সবাকা-সবাকা ভাব, ভীতু স্বভাদবর, স্বরণশমক্ত 

অদিক্ষাকৃত কি, সকাদনা কথা এক বার বা দুই বার বলদল বুঝদত িাদর না 

বা বুঝদত অদনক সিয় লাদগ, মকছু মকছু কাজ করদত িারাবামহকতা রক্ষা 

করদত িাদর না, খুব মিল আদছ এিন সকাদনা মবষয় সহদজ িাথ িকে মনণ িয় 

করদত িাদর না এরূি মশশু। 

অটিমেক : অটিমেক মশশুরা নাি িদর ডাকদল সািা সেয় না। ভাষার 

ব্যবহার সঠিকভাদব করদত িাদর না। নতুন মকছু সিদল উচ্ছ্বাস প্রকাশ কদর 

না। এরা মবদশষ িরদনর আচরণ বার বার করদত থাদক। 

অন্যান্য : উদেমেত ছয় িরদনর মবদশষ চামহো সম্পন্ন মশশু ছািা অন্য সকাদনা 

িরদনর মবদশষ চামহো সম্পন্ন মশশু আিনার মবদ্যালদয় ভমত ি হদল তা এই ঘদর 

মলেদত হদব। 

 

মশক্ষাথীদের গি উিমিমতর শতকরা (%) হার 

(প্রমতটি ঘর আলাো আলাোভাদব পূরণ করদত হদব) 

িাস বালক বামলকা গি 

এমপ্রল ২০২০    

অদক্টাবর ২০২০    

 

সেমণমভমিক (সসকশনমভমিক) শাোর তথ্য 

শাো বালক বামলকা সযৌথ 

শাোর (সসকশন) সাংখ্যা    
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১9. মশক্ষাথী সাংক্রান্ত: চতুথ ি সেমণ: 

জন্মসাল মভমিক ভমত িকৃত মশক্ষাথীর সাংখ্যা 

(২০২১ সাদলর ২৮ সফব্রুয়ামর িয িন্ত ভমত ি সরমজোর সেদে মশক্ষাথীর তথ্য 

মেন) 

জন্মসাল মভমিক বয়স 

(২৮ সফব্রুয়ামর ২০২১-সত 

বয়স) 

বালক বামলকা সিা * 

২০১২ (৮ বছর+)    

২০১১ (৯ বছর+)    

২০১০ (১০ বছর+)    

২০০৯ (১১ বছর+)    

২০০৮ (১২ বছর+)    

২০০৭ (১৩ বছর+)    

২০০৬ (১৪ বছর+)    

মনি িামরত বয়দসর বাইদর**    

সব িদিা     

* জন্মসাল মভমিক ভমত িকৃত সিা  মশক্ষাথীর সাংখ্যা এর সাদথ ২০২১ সাদলর 

সেমণমভমিক মশক্ষাথীর সাংখ্যা সিা  মশক্ষাথী সাংখ্যা অবশ্যই সিান হদত 

হদব 

** মনি িামরত বয়দসর (under/over aged)  বাইদর সকান মশক্ষাথী 

থাকদল এই ঘদর মলখুন। 

 

ভমত িকৃত উিজামত/ক্ষুদ্র নৃ-সগািী মশক্ষাথীর সাংখ্যা 

উিজামত/ক্ষুদ্র নৃ-সগািীর িরন বালক বামলকা সিা  

চাকিা    

িারিা    

মেপুরা    

গাদরা    

সাাঁওতাল    

িমনপুমর    

সােমর (ওরাও)    

অন্যান্য    

 

২০২১ সাদল একই সেমণদত অধ্যয়ন/পুনরাবৃমি 

(২০২০ সাদলর মশক্ষাথীদের িদধ্য কতজন একই সেমণদত 

অধ্যয়ন/পুনরাবৃমি করদছ) 

মশক্ষাথীর িরন বালক বামলকা সিা  

একই সেমণদত 

অধ্যয়ন/পুনরাবৃমি 

   

 
 

 সেমণমভমিক মশক্ষাথীর সাংখ্যা 

(২০২০ সাদলর মডদসম্বর ও ২০২১ সাদলর ২৮ সফব্রুয়ামর িয িন্ত 

ভমত ি/হামজরা সরমজোর সেদে তথ্য মেন) 

সাল বালক বামলকা সিা  

২০২০    

২০২১*    

 

ভমত িকৃত মবদশষ চামহো সম্পন্ন মশক্ষাথীর সাংখ্যা 

মবদশষ চামহোর িরন বালক বামলকা সিা  

শারীমরক    

ক্ষীণদৃমষ্ট    

ক্ষীণেবণ    

বাকপ্রমতবমি    

বুমদ্ধবৃমিক    

অটিমেক    

অন্যান্য    

* মবদশষ চামহো সম্পন্ন মশশুর িরন মনণ িয় িদ্ধমত : 

শারীমরক : সািারণত সয সব মশশুর হাত-িা বা শরীদরর অন্য সকাদনা অঙ্গ-

প্রতেঙ্গ সযদকান প্রকার মবকলাঙ্গ, হাত-িা মবহীন মকাংবা চলাচদল অসুমবিা হয় 

এরূি মশশু। 

ক্ষীণদৃমষ্ট : চশিার সাহাদেও যাদের দৃমষ্ট স্বাভামবক নয়, যারা মুেিন্ডদলর 

কাদছ বই মনদয় িিার সচষ্টা কদর, যাদের িমরস্কারভাদব মলেদত অসুমবিা হয় 

এরূি মশশু। 

ক্ষীণেবণ : যারা স্বাভামবক স্বরিাোয় কথা বুঝদত বা উিলমি করদত িাদর 

না, যারা শদের িদধ্য িাথ িকে বুঝদত িাদর না, যারা কাদনর মিছদন হাত 

সরদে সশানার সচষ্টা কদর এরূি মশশু। 

বাকপ্রমতবিী : যারা স্বাভামবক কথা বলদত িাদর না, যারা জিতা মনদয় কথা 

বদল, কন্ঠস্বদর সিস্যা থাকার কারদণ যারা কথা বুঝাদত িাদর না বা বুঝাদত 

কষ্ট হয়, কথা বলার সিয় যাদের মুেভমঙ্গর মবকৃমত সেো সেয়, কথার িাধ্যদি 

যারা অদন্যর সাদথ সযাগাদযাগ িািন করদত িাদর না এরূি মশশু।  

বুমদ্ধবৃমিক : কথাবাত িায় সবাকা-সবাকা ভাব, ভীতু স্বভাদবর, স্বরণশমক্ত 

অদিক্ষাকৃত কি, সকাদনা কথা এক বার বা দুই বার বলদল বুঝদত িাদর না 

বা বুঝদত অদনক সিয় লাদগ, মকছু মকছু কাজ করদত িারাবামহকতা রক্ষা 

করদত িাদর না, খুব মিল আদছ এিন সকাদনা মবষয় সহদজ িাথ িকে মনণ িয় 

করদত িাদর না এরূি মশশু। 

অটিমেক : অটিমেক মশশুরা নাি িদর ডাকদল সািা সেয় না। ভাষার 

ব্যবহার সঠিকভাদব করদত িাদর না। নতুন মকছু সিদল উচ্ছ্বাস প্রকাশ কদর 

না। এরা মবদশষ িরদনর আচরণ বার বার করদত থাদক। 

অন্যান্য : উদেমেত ছয় িরদনর মবদশষ চামহো সম্পন্ন মশশু ছািা অন্য সকাদনা 

িরদনর মবদশষ চামহো সম্পন্ন মশশু আিনার মবদ্যালদয় ভমত ি হদল তা এই ঘদর 

মলেদত হদব। 

 

মশক্ষাথীদের গি উিমিমতর শতকরা (%) হার 

(প্রমতটি ঘর আলাো আলাোভাদব পূরণ করদত হদব) 

িাস বালক বামলকা গি 

এমপ্রল ২০২০    

অদক্টাবর ২০২০    

 

সেমণমভমিক (সসকশনমভমিক) শাোর তথ্য 

শাো বালক বামলকা সযৌথ 

শাোর (সসকশন) সাংখ্যা    
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20. মশক্ষাথী সাংক্রান্ত: িঞ্চি সেমণ: 

জন্মসাল মভমিক ভমত িকৃত মশক্ষাথীর সাংখ্যা 

(২০২১ সাদলর ২৮ সফব্রুয়ামর িয িন্ত ভমত ি সরমজোর সেদে মশক্ষাথীর তথ্য 

মেন) 

জন্মসাল মভমিক বয়স 

(২৮ সফব্রুয়ামর ২০২১-সত 

বয়স) 

বালক বামলকা সিা * 

২০১২ (৮ বছর+)    

২০১১ (৯ বছর+)    

২০১০ (১০ বছর+)    

২০০৯ (১১ বছর+)    

২০০৮ (১২ বছর+)    

২০০৭ (১৩ বছর+)    

২০০৬ (১৪ বছর+)    

মনি িামরত বয়দসর বাইদর**    

সব িদিা     

* জন্মসাল মভমিক ভমত িকৃত সিা  মশক্ষাথীর সাংখ্যা এর সাদথ ২০২১ সাদলর 

সেমণমভমিক মশক্ষাথীর সাংখ্যা সিা  মশক্ষাথী সাংখ্যা অবশ্যই সিান হদত 

হদব 

** মনি িামরত বয়দসর (under/over aged)  বাইদর সকান মশক্ষাথী 

থাকদল এই ঘদর মলখুন। 

 

ভমত িকৃত উিজামত/ক্ষুদ্র নৃ-সগািী মশক্ষাথীর সাংখ্যা 

উিজামত/ক্ষুদ্র নৃ-সগািীর িরন বালক বামলকা সিা  

চাকিা    

িারিা    

মেপুরা    

গাদরা    

সাাঁওতাল    

িমনপুমর    

সােমর (ওরাও)    

অন্যান্য    

 

২০২১ সাদল একই সেমণদত অধ্যয়ন/পুনরাবৃমি 

(২০২০ সাদলর মশক্ষাথীদের িদধ্য কতজন একই সেমণদত 

অধ্যয়ন/পুনরাবৃমি করদছ) 

মশক্ষাথীর িরন বালক বামলকা সিা  

একই সেমণদত 

অধ্যয়ন/পুনরাবৃমি 

   

 
 

 সেমণমভমিক মশক্ষাথীর সাংখ্যা 

(২০২০ সাদলর মডদসম্বর ও ২০২১ সাদলর ২৮ সফব্রুয়ামর িয িন্ত 

ভমত ি/হামজরা সরমজোর সেদে তথ্য মেন) 

সাল বালক বামলকা সিা  

২০২০    

২০২১*    

 

ভমত িকৃত মবদশষ চামহো সম্পন্ন মশক্ষাথীর সাংখ্যা 

মবদশষ চামহোর িরন বালক বামলকা সিা  

শারীমরক    

ক্ষীণদৃমষ্ট    

ক্ষীণেবণ    

বাকপ্রমতবমি    

বুমদ্ধবৃমিক    

অটিমেক    

অন্যান্য    

* মবদশষ চামহো সম্পন্ন মশশুর িরন মনণ িয় িদ্ধমত : 

শারীমরক : সািারণত সয সব মশশুর হাত-িা বা শরীদরর অন্য সকাদনা অঙ্গ-

প্রতেঙ্গ সযদকান প্রকার মবকলাঙ্গ, হাত-িা মবহীন মকাংবা চলাচদল অসুমবিা হয় 

এরূি মশশু। 

ক্ষীণদৃমষ্ট : চশিার সাহাদেও যাদের দৃমষ্ট স্বাভামবক নয়, যারা মুেিন্ডদলর 

কাদছ বই মনদয় িিার সচষ্টা কদর, যাদের িমরস্কারভাদব মলেদত অসুমবিা হয় 

এরূি মশশু। 

ক্ষীণেবণ : যারা স্বাভামবক স্বরিাোয় কথা বুঝদত বা উিলমি করদত িাদর 

না, যারা শদের িদধ্য িাথ িকে বুঝদত িাদর না, যারা কাদনর মিছদন হাত 

সরদে সশানার সচষ্টা কদর এরূি মশশু। 

বাকপ্রমতবিী : যারা স্বাভামবক কথা বলদত িাদর না, যারা জিতা মনদয় কথা 

বদল, কন্ঠস্বদর সিস্যা থাকার কারদণ যারা কথা বুঝাদত িাদর না বা বুঝাদত 

কষ্ট হয়, কথা বলার সিয় যাদের মুেভমঙ্গর মবকৃমত সেো সেয়, কথার িাধ্যদি 

যারা অদন্যর সাদথ সযাগাদযাগ িািন করদত িাদর না এরূি মশশু।  

বুমদ্ধবৃমিক : কথাবাত িায় সবাকা-সবাকা ভাব, ভীতু স্বভাদবর, স্বরণশমক্ত 

অদিক্ষাকৃত কি, সকাদনা কথা এক বার বা দুই বার বলদল বুঝদত িাদর না 

বা বুঝদত অদনক সিয় লাদগ, মকছু মকছু কাজ করদত িারাবামহকতা রক্ষা 

করদত িাদর না, খুব মিল আদছ এিন সকাদনা মবষয় সহদজ িাথ িকে মনণ িয় 

করদত িাদর না এরূি মশশু। 

অটিমেক : অটিমেক মশশুরা নাি িদর ডাকদল সািা সেয় না। ভাষার 

ব্যবহার সঠিকভাদব করদত িাদর না। নতুন মকছু সিদল উচ্ছ্বাস প্রকাশ কদর 

না। এরা মবদশষ িরদনর আচরণ বার বার করদত থাদক। 

অন্যান্য : উদেমেত ছয় িরদনর মবদশষ চামহো সম্পন্ন মশশু ছািা অন্য সকাদনা 

িরদনর মবদশষ চামহো সম্পন্ন মশশু আিনার মবদ্যালদয় ভমত ি হদল তা এই ঘদর 

মলেদত হদব। 

 

মশক্ষাথীদের গি উিমিমতর শতকরা (%) হার 

(প্রমতটি ঘর আলাো আলাোভাদব পূরণ করদত হদব) 

িাস বালক বামলকা গি 

এমপ্রল ২০২০    

অদক্টাবর ২০২০    

 

সেমণমভমিক (সসকশনমভমিক) শাোর তথ্য 

শাো বালক বামলকা সযৌথ 

শাোর (সসকশন) সাংখ্যা    
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21. মশক্ষাথী সাংক্রান্ত: lô সেমণ - অষ্টি সেমণ: 

জন্মসাল মভমিক ভমত িকৃত মশক্ষাথীর সাংখ্যা 

(২০২১ সাদলর ২৮ সফব্রুয়ামর িয িন্ত ভমত ি সরমজোর সেদে মশক্ষাথীর তথ্য 

মেন) 

জন্মসাল মভমিক বয়স 

(২৮ সফব্রুয়ামর ২০২১-সত 

বয়স) 

বালক বামলকা সিা * 

২০১০ (১০ বছর+)    

২০০৯ (১১ বছর+)    

২০০৮ (১২ বছর+)    

২০০৭ (১৩ বছর+)    

২০০৬ (১৪ বছর+)    

২০০৫ (১৫ বছর+)    

২০০৪ (১৬ বছর+)    

২০০৩ (১৭ বছর+)    

২০০২ (১৮ বছর+)    

মনি িামরত বয়দসর বাইদর**    

সব িদিা     

* জন্মসাল মভমিক ভমত িকৃত সিা  মশক্ষাথীর সাংখ্যা এর সাদথ ২০২১ সাদলর 

সেমণমভমিক মশক্ষাথীর সাংখ্যা সিা  মশক্ষাথী সাংখ্যা অবশ্যই সিান হদত 

হদব 

** মনি িামরত বয়দসর (under/over aged)  বাইদর সকান মশক্ষাথী 

থাকদল এই ঘদর মলখুন। 

 

ভমত িকৃত উিজামত/ক্ষুদ্র নৃ-সগািী মশক্ষাথীর সাংখ্যা 

উিজামত/ক্ষুদ্র নৃ-সগািীর িরন বালক বামলকা সিা  

চাকিা    

িারিা    

মেপুরা    

গাদরা    

সাাঁওতাল    

িমনপুমর    

সােমর (ওরাও)    

অন্যান্য    

 

২০২১ সাদল একই সেমণদত অধ্যয়ন/পুনরাবৃমি 

(২০২০ সাদলর মশক্ষাথীদের িদধ্য কতজন একই সেমণদত 

অধ্যয়ন/পুনরাবৃমি করদছ) 

মশক্ষাথীর িরন বালক বামলকা সিা  

একই সেমণদত 

অধ্যয়ন/পুনরাবৃমি 

   

 
 

 সেমণমভমিক মশক্ষাথীর সাংখ্যা 

(২০২০ সাদলর মডদসম্বর ও ২০২১ সাদলর ২৮ সফব্রুয়ামর িয িন্ত 

ভমত ি/হামজরা সরমজোর সেদে তথ্য মেন) 

সাল বালক বামলকা সিা  

২০২০    

২০২১*    

 

ভমত িকৃত মবদশষ চামহো সম্পন্ন মশক্ষাথীর সাংখ্যা 

মবদশষ চামহোর িরন বালক বামলকা সিা  

শারীমরক    

ক্ষীণদৃমষ্ট    

ক্ষীণেবণ    

বাকপ্রমতবমি    

বুমদ্ধবৃমিক    

অটিমেক    

অন্যান্য    

* মবদশষ চামহো সম্পন্ন মশশুর িরন মনণ িয় িদ্ধমত : 

শারীমরক : সািারণত সয সব মশশুর হাত-িা বা শরীদরর অন্য সকাদনা অঙ্গ-

প্রতেঙ্গ সযদকান প্রকার মবকলাঙ্গ, হাত-িা মবহীন মকাংবা চলাচদল অসুমবিা হয় 

এরূি মশশু। 

ক্ষীণদৃমষ্ট : চশিার সাহাদেও যাদের দৃমষ্ট স্বাভামবক নয়, যারা মুেিন্ডদলর 

কাদছ বই মনদয় িিার সচষ্টা কদর, যাদের িমরস্কারভাদব মলেদত অসুমবিা হয় 

এরূি মশশু। 

ক্ষীণেবণ : যারা স্বাভামবক স্বরিাোয় কথা বুঝদত বা উিলমি করদত িাদর 

না, যারা শদের িদধ্য িাথ িকে বুঝদত িাদর না, যারা কাদনর মিছদন হাত 

সরদে সশানার সচষ্টা কদর এরূি মশশু। 

বাকপ্রমতবিী : যারা স্বাভামবক কথা বলদত িাদর না, যারা জিতা মনদয় কথা 

বদল, কন্ঠস্বদর সিস্যা থাকার কারদণ যারা কথা বুঝাদত িাদর না বা বুঝাদত 

কষ্ট হয়, কথা বলার সিয় যাদের মুেভমঙ্গর মবকৃমত সেো সেয়, কথার িাধ্যদি 

যারা অদন্যর সাদথ সযাগাদযাগ িািন করদত িাদর না এরূি মশশু।  

বুমদ্ধবৃমিক : কথাবাত িায় সবাকা-সবাকা ভাব, ভীতু স্বভাদবর, স্বরণশমক্ত 

অদিক্ষাকৃত কি, সকাদনা কথা এক বার বা দুই বার বলদল বুঝদত িাদর না 

বা বুঝদত অদনক সিয় লাদগ, মকছু মকছু কাজ করদত িারাবামহকতা রক্ষা 

করদত িাদর না, খুব মিল আদছ এিন সকাদনা মবষয় সহদজ িাথ িকে মনণ িয় 

করদত িাদর না এরূি মশশু। 

অটিমেক : অটিমেক মশশুরা নাি িদর ডাকদল সািা সেয় না। ভাষার 

ব্যবহার সঠিকভাদব করদত িাদর না। নতুন মকছু সিদল উচ্ছ্বাস প্রকাশ কদর 

না। এরা মবদশষ িরদনর আচরণ বার বার করদত থাদক। 

অন্যান্য : উদেমেত ছয় িরদনর মবদশষ চামহো সম্পন্ন মশশু ছািা অন্য সকাদনা 

িরদনর মবদশষ চামহো সম্পন্ন মশশু আিনার মবদ্যালদয় ভমত ি হদল তা এই ঘদর 

মলেদত হদব। 

 

মশক্ষাথীদের গি উিমিমতর শতকরা (%) হার 

(প্রমতটি ঘর আলাো আলাোভাদব পূরণ করদত হদব) 

িাস বালক বামলকা গি 

এমপ্রল ২০২০    

অদক্টাবর ২০২০    

 

সেমণমভমিক (সসকশনমভমিক) শাোর তথ্য 

শাো বালক বামলকা সযৌথ 

শাোর (সসকশন) সাংখ্যা    
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22. মবদশষ চামহোসম্পন্ন মশক্ষাথীর জন্য সকান সকান সুমবিা আদছ 

মশদরানাি হ্াাঁ / না মশদরানাি হ্াাঁ / না 

শামররীক প্রমতবমিদের জন্য র োম্প আদছ মক না  দৃমষ্ট প্রমতবমিদের সডইমজ বুক আদছ মক না  

শামররীক প্রমতবমিদের গিদনািদযাগী ওয়াশব্লক আদছ মক  দৃমষ্ট প্রমতবমিদের সেইল বই আদছ মক না  

শামররীক প্রমতবমিদের হুইল সচয়ার আদছ মক না  বাক প্রমতবমিদের Sign Language Tutor আদছ মক না  

শামররীক প্রমতবমিদের ক্রাচ আদছ মক না  বাক প্রমতবমিদের Sign Language Manual আদছ মক না  

দৃমষ্ট সফমিাং আদছ মক না  েবণ প্রমতবমিদের মনরব িমরদবশ আদছ মক না  

দৃমষ্ট প্রমতবমিদের কালার কন্ট্রাে আদছ মক না  েবণ প্রমতবমিদের Hearing Aid আদছ মক না  

 

 

২3. মবদ্যালদয়র মশক্ষক ও কি িচারী সাংক্রান্ত তথ্য : 

 

ক) মবদ্যালদয়র মশক্ষক ও কি িচারীর সাংখ্যাগত তথ্য ে) মশক্ষক ও কি িচারীর শুন্য িদের সিয়াে: (২৮ সফব্রুয়ামর ২০২১ তামরে িয িন্ত) 

িরন 

প্রিান 

মশক্ষক 

সহকারী 

মশক্ষক 

প্রাক-

প্রাথ. 

মশক্ষক 

েপ্তমর কাি 

প্রহমর 

িন্তব্য 

অনুদিামেত িে      

সাংযুক্ত (In)*      

সাংযুক্ত (Out)*      

কি িরত***      

জানুয়ামর - মডদসম্বর ২০২০ িয িন্ত কতজন 

মশক্ষক সস্বচ্ছায় অবসর/মিআরএল এ 

মগদয়দছন* 

     

জানুয়ামর - মডদসম্বর ২০২০ িয িন্ত কতজন 

মশক্ষক মৃতুেবরণ কদরদছন /ইস্তফা 

মেদয়দছন* 

     

* প্রিান মশক্ষক ভারপ্রাপ্ত হদল তাদক সহকারী মশক্ষক (মূল িে) মহদসদব গণনা/মবদবচনা করদত হদব।  

* সাংযুক্ত (In) বলদত অন্য সকাদনা মবদ্যালয় হদত এই মবদ্যালদয় সাংযুক্ত ও সাংযুক্ত (Out) বলদত এই মবদ্যালয় সথদক 

অন্য মবদ্যালয়/  অমফদস সাংযুক্ত বুঝাদব। 

* বত িিাদন সডপুদ শন মহদসদব সকান মশক্ষক িোয়ন/োময়ত্ব প্রোন করা হয় না। 

িেমব মেন িাস বছর িন্তব্য 

প্রিান মশক্ষক     

প্রাক-প্রাথ. মশক্ষক     

সহকারী মশক্ষক     

সহকারী মশক্ষক     

সহকারী মশক্ষক     

সহকারী মশক্ষক     

সহকারী মশক্ষক     

সহকারী মশক্ষক     

সহকারী মশক্ষক     

েপ্তরী কাি প্রহমর     

* ২৮ সফব্রুয়ামর ২০২১ তামরে িয িন্ত আিনার মবদ্যালদয় মশক্ষক ও কি িচারীর শুন্য িদের সিয়াে। 
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মবদ্যালদয়র মশক্ষদকর তথ্য মনদন্মাক্ত মনদে িশনা সিাতাদবক পূরণ করুন: 

১)  এসএসমস/সিিান সনেিে অনুযায়ী প্রমতটি মশক্ষদকর সঠিক জন্ম তামরে মলখুন। 

২)  মলদঙ্গর সক্ষদে : পুরুষ হদল ১,  িমহলা হদল ২ মলখুন। 

৩)  উিজামত/ক্ষুদ্র নৃ-সগািী মশক্ষদকর সক্ষদে : না হদল-০, চাকিা ১, িারিা ২, মেপুরা ৩, গাদরা ৪, সাাঁওতাল ৫, 

িমনপুমর ৬, সােমর (ওরাও) ৭ অথবা অন্যান্য হদল ৮ মলখুন।  

৪)  িদের সক্ষদে :  প্রিান মশক্ষক ১, সহকারী মশক্ষক ২, প্রাক-প্রাথমিক মশক্ষক ৩,  প্যারা-মশক্ষক ৪, পুল মশক্ষক 

হদল ৫ মলখুন। 

৫)  এ মবদ্যালদয় িোময়ত : িোময়ত/বেমল হদয় আসদল ১, এ মবদ্যালদয় সাংযুক্ত হদল ২ মলখুন।  

৬)  এ মবদ্যালদয় উিমিত :  উিমিত থাকদল ১, মস-ইন-এড প্রমশক্ষণরত থাকদল ২, মডমিএড প্রমশক্ষণরত  

     থাকদল  ৩, মব-এড প্রমশক্ষণরত থাকদল  ৪, এি-এড  প্রমশক্ষণরত থাকদল ৫, িাতৃত্বকালীন ছুটিদত থাকদল ৬, 

মচমকৎসাজমনত অমজিত ছুটিদত থাকদল ৭, অন্যান্য ছুটিদত থাকদল  ৮, অননুদিামেত অনুিমিত থাকদল ৯, 

সািময়ক বরোস্ত থাকদল ১০, মবদেশ ভ্রিদণ ব্যমক্তগত/সরকামর/অন্যান্য প্রমশক্ষদণ থাকদল ১১ ও অন্য 

মবদ্যালদয়/অমফদস সাংযুক্ত থাকদল ১২ মলখুন। 

৭)  মশক্ষাগত সযাগ্যতা : এসএসমসর মনদচ হদল ১, এসএসমস ২, এইচএসমস ৩, মবএ ৪, এিএ ৫, 

এিমফল/মিএইচমড হদল ৬ মলখুন (সিিান সযাগ্যতা হদল একই সকাড মলখুন) এদক্ষদে সদব িাচ্চ সযাগ্যতা মলখুন। 

৮)  চাকমরদত সযাগোদনর তামরে : চাকুমরদত প্রথি সযাগোদনর তামরে মলখুন। 

৯)  সকাদনা মশক্ষক (৬ি -৮ি) সেমণর িাস মনদয় থাদকন তাহদল ১, না মনদয় থাকদল ২ মলখুন।  

১০)  ক. সিশাগত সযাগ্যতা (স্বল্প সিয়ামে/প্রাথমিক): মবষয়মভমিক-১ / আইমসটি-২ / প্রাক-প্রাথমিক-৩ /  িামকাং 

স্কীি-৪ / কাব প্রমশক্ষণ-৫ /  অন্যান্য-৬ মলখুন এবাং অনলাইদন পূরদণর এর সক্ষদে হ্াাঁ / না / প্রদযাজে নয় 

মসদলক্ট করুন। 

ে. সিশাগত সযাগ্যতা (েীঘ ি সিয়ামে/উচ্চতর): মসইনএড-১ / মডমিএড-২ / মডমিইনএড-৩ / মবএড-৪ /   

এিএড-৫ / অন্যান্য-৬ মলখুন এবাং অনলাইদন পূরদণর এর সক্ষদে হ্াাঁ / না / প্রদযাজে নয় মসদলক্ট করুন। 

১১)  মবগত ১২ িাদসর প্রমশক্ষণসমূহ (২৮/০২/২০২১ তামরে িয িন্ত): মবষয়মভমিক-১ / আইমসটি-২ / প্রাক-প্রাথমিক-

৩ / িামকাং স্কীি-৪ / কাব প্রমশক্ষণ-৫ / অন্যান্য-৬ মলখুন এবাং অনলাইদন পূরদণর এর সক্ষদে হ্াাঁ / না / 

প্রদযাজে নয় মসদলক্ট করুন। 
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গ) মবদ্যালদয়র মশক্ষদকর মবস্তামরত তথ্য 

  ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

ক্রমিক 

নম্বর 

মশক্ষদকর নাি 

(বাাংলা ও ইাংদরমজ) 

জ
ন্ম

 
ত
াম
র
ে
 

মল
ঙ্গ
 
 

উ
ি
জ
াম
ত

/
 

ক্ষু
দ্র
 
নৃ
-
স
গ
াি
ী 

ি
ে
 

এ
 
মব
দ্য
াল
দ
য়
 
ি
ে
াম
য়
ত

 

এ
 
মব
দ্য
াল
দ
য়
 
 
উ
ি
মি
ত

 

ম্শ
ি ক্ষ
াগ
ত

 
স
য
াগ্য
ত
া-

স
দ
ব
াচ্চ

 

চ
াক
মর
দ
ত

 
স
য
াগ
ে
াদ
ন
র
 

ত
াম
র
ে
স
হ
 

৬
ি
 
-
৮
ি
 
স
ে
মণ
র
 
ি
াস

 

সিশাগত সযাগ্যতা 

মবগত ১২ িাদসর 

প্রমশক্ষন 

স্ব
ল্প
 
স
ি
য়
াম
ে
 

ে
ীঘ
ি  
স
ি
য়
াম
ে
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ক্রমিক 

নম্বর 

মশক্ষদকর নাি 

(বাাংলা ও ইাংদরমজ) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

         

 

   

 

         

 

   

 

         

 

   

 

         

 

   

 

         

 

   

 

         

 

   

 

         

 

   

 

* মশক্ষক সাংখ্যা সবমশ হদল পৃথক কাগজ ব্যবহার করুন। 

24. K¨vP‡g›U GjvKvq cÖv_wgK we`¨vj‡q fwZ© cÖwµqvq Av‡`Š AšÍfz©³ nq wb Ges wewfbœ †kÖwY‡Z Wªc AvDU n‡q we`¨vjq Kvh©µ‡g AskMÖnY K‡i wb Ggb wkÿv_©©x msL¨v (we`¨vjq ewnf~©Z wkÿv_x©): 

eqm 

KvVv‡gv 

fwZ© cÖwµqvq Av‡`Š AšÍfz©³ 

nq wb 

cÖ_g †kÖwY wØZxq †kÖwY Z…Zxq †kÖwY PZz_© †kÖwY cÂg †kÖwY lô †kÖwY mßg †kÖwY Aóg  †kÖwY 

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          
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25. †KvwfW-19 Kvjxb (Pjgvb) we`¨vjqwfwËK Kx cÖfve †d‡j‡Q  ? 

µwgK 

b¤^i 

cÖfvemg~n ÿwZi  eY©bv (Kx  ÿwZ n‡q‡Q ms‡ÿ‡c 

K_v I msL¨vq Z_¨ w`b ) 

µwgK 

b¤^i 

 ÿwZi  eY©bv (Kx  ÿwZ n‡q‡Q ms‡ÿ‡c K_v I 

msL¨vq Z_¨ w`b ) 

we`¨vjqwfwËK   wkÿK‡Kw› ª̀K  

1 AeKvVv‡gvMZ ÿwZ (we`¨vjq †fŠZ AeKvVv‡gv)  12 g‡bv-mvgvwRK mgm¨v  

2 wkÿv DcKiY ÿwZ  13 Ab¨vb¨ (mywbw ©̀ó Kiæb)  

3 B‡jKUªwb· DcKi‡Yi ÿwZ  mgvR‡Kw› ª̀K  

4 dvwb©Pvi ÿwZ  14 mvgvwRK Kzm&s¯‹vi  

wkÿv_x© †Kw› ª̀K  15 `vwi ª̀¨  

5 gvB‡MÖkb (kni †_‡K MÖv‡g ’̄vbvšÍi n‡q‡Q KZRb wkÿv_x© )  16 Ab¨vb¨(mywbw ©̀ó Kiæb)  

6 evj¨ weev‡ni wkKvi (KZRb wkÿv_x n‡q‡Q)     

7 wkï kÖwgK (KZRb wkÿv_x n‡q‡Q)     

8 †gvevBj Avm³ (KZRb wkÿv_x n‡q‡Q)     

9 †dmeyK Avm³ (KZRb wkÿv_x n‡q‡Q)     

10  g‡bv-mvgvwRK mgm¨vq wbcwZZ (KZRb wkÿv_x n‡q‡Q)     

11  †KvwfW-19 Gi Kvi‡Y cwiev‡ii m`m¨ nvwi‡qwQ (mwbw ©̀ó 

Kiæb) 

    

 

 

 

২6. প্রিান মশক্ষক, এসএিমস সভািমত, এইউইও   এবাং ইউইওগ Y সকদলই উিযু িক্ত ছক মনদে িশনা অনুযায়ী পূরণ করা হদয়দছ মক না এবাং সকাদনা ঘর পূরদণ োমল থাকদল তা সঠিকভাদব পূরণ মনমিতপূব িক স্বাক্ষর করদবন: 

 

প্রিান মশক্ষক এসএিমস সভািমত 

নাি : 

 

সিাবাইল নম্বর :                                                                                                                         

 

 

 

স্বাক্ষর/তামরে ও সীলদিাহর 

নাি : 

 

সিাবাইল নম্বর :                                                                                                                         

 

 

 

স্বাক্ষর/তামরে ও সীলদিাহর 

এইউইও / এটিইও ইউইও / টিইও 

নাি : 

 

সিাবাইল নম্বর :                                                                                                                         

 

 

 

স্বাক্ষর/তামরে ও সীলদিাহর 

নাি : 

 

সিাবাইল নম্বর :                                                                                                                         

 
 
 

স্বাক্ষর/তামরে ও সীলদিাহর 

 

সিাপ্ত 


